Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Straža
objavlja (Uradni list RS št. 103/09)
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2019

1.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Priznanja Občina Straža podeljuje zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, družbam,
zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju
gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove
ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo
pomen za razvoj in ugled Občine Straža. Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

Priznanja, ki se bodo podelila v letu 2019, so:
- naziv častnega občana Občine Straža
- priznanje Jožeta Dularja (za dosežke na področju kulture)
- priznanje Jožeta Kneza (za dosežke na področju gospodarstva, podjetništva in obrti)
- priznanje Franca Červana (za dosežke na področju športa)
- priznanje Alojzija Pirca (za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno političnega
dela)
V posameznem letu lahko občinski svet podeli praviloma največ dve priznanji izmed priznanj
»priznanje Jožeta Dularja, priznanje Jožeta Kneza, priznanje Franca Červana in priznanje Alojzija
Pirca«. Izjema mora biti utemeljena z vzroki in posledicami za tako dejanje.
Posamezna priznanja se praviloma izmenjujejo med posameznimi leti.
Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na svečani seji občinskega sveta ob
občinskem prazniku.

2.

KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
»NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE STRAŽA«, je priznanje Občine Straža, ki ga podeli občinski
svet:
-

občanom Občine Straža, drugim državljanom RS, državljanom tujih držav za izjemno pomembno
delo in zasluge, ki pomenijo velik prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Straža.

»PRIZNANJE JOŽETA DULARJA« je priznanje Občine Straža, ki ga podeli občinski svet:
-

posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne
izjemne dosežke trajnega pomena na kulturnem, kulturno-prosvetnem, literarnem in znanstvenem
področju, s katerimi je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža na kulturnem
področju;

-

skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na kulturnem področju
življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.

»PRIZNANJE JOŽETA KNEZA« je priznanje Občine Straža, ki ga podeli občinski sveti;
-

posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne
izjemne dosežke trajnega pomena na področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s katerimi je
pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža na gospodarskem področju;

-

skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na gospodarskem področju
življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.

»PRIZNANJE FRANCA ČERVANA« je priznanje Občine Straža , ki ga podeli občinski svet
-

posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne
izjemne dosežke trajnega pomena na področju tekmovalnega športa, vodenja in organizacije
športnih dogodkov ter treniranja in dejavnosti popularizacije športa in športnih dogodkov in
dosežkov, s katerimi je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža na športnem področju;

-

skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na športnem področju življenja
in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.

»PRIZNANJE ALOJZIJA PIRCA« je priznanje, Občine Straža, ki ga podeli Občinski svet

3.

-

posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne
izjemne dosežke trajnega pomena na področju društvenega, humanitarnega in družbeno političnega
dela, dogodkov in dosežkov, s katerimi je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža na
teh področjih;

-

skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na društvenem, humanitarnem
in družbeno političnem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in
ugled Občine Straža.

PREDLAGATELJI
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke,
društva, podjetja in druge pravne osebe.
Predlagatelj za podelitev priznanj po tem odloku je lahko tudi župan.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.

4.

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ MORA VSEBOVATI
podatke o predlagatelju: ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je
predlagatelj pravna oseba še kontaktno osebo,
podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne osebe, rojstni datum za fizično osebo, naslov,
telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
vrsto priznanja
utemeljitev predloga (utemeljitev predloga ne sme obsegati več kot 600 tipkanih besed na format A4,
fond pisave 12. Po potrditvi predloga s strani komisije se po e-pošti pošlje obrazložitev občinski
upravi. Obrazložitev mora biti lektorirana).
priporoča se dokument, ki potrjuje navedbe v obrazložitvi

Pobudniki za podelitev priznanj so lahko posamezniki ali pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oz. sedež v
Občini Straža.
5.

ROK IN RAZPISNI OBRAZC

Predlog za podelitev priznanj Razpisni obrazec je od dneva te objave od izteka prijavnega roka dosegljiv na
spletni strani Občine Straža www.obcina-straza.si, lahko pa ga zainteresirani v tem roku prevzamejo vsak
delovni dan v času poslovnih ure v prostorih Občine Straža.
Predlog za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža do vključno 28.02.2019 v zaprti ovojnici » ne odpiraj – Priznanje Občine Straža« in navedenim
naslovom pošiljatelja.

6.

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s postopkom izbire, izdelave in podelitve priznanj
Občine Straža opravlja Občinska uprava Občine Straža.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled na občinski upravi občine.

Župan
Dušan Krštinc l.r.

Predlagatelj:
(Ime in priimek)
(naslov)
(telefon)

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2019
Vrsta priznanja
a. naziv častnega občana Občine Straža,
b. priznanje Jožeta Dularja (za dosežke na področju kulture),
c. priznanje Jožeta Kneza (za dosežke na področju gospodarstva, podjetništva in
obrti),
d. priznanje Franca Červana (za dosežke na področju športa),
e. priznanje Alojzija Pirca (za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in
družbeno političnega dela)
f.
1. Utemeljitev predloga (Utemeljitev predloga ne sme obsegati več kot 600 tipkanih besed
na formatu A4 fond pisave 12. Po potrditvi predloga s strani komisije se po e-pošti pošlje
obrazložitev občinski upravi. Obrazložitev mora biti lektorirana.

Izjavo prejemnika o soglašanju za pridobitev priznanja Občine Straža pridobi Komisija za
mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

V_____________________, dne _________________
Podpis predlagatelja

